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SZAKSZERVEZET
Válaszoltak a szakszervezetek a Magyar Nemzetben megjelent összeesküvéselméletre

https://merce.hu/2019/04/24/a-konfoderaciok-megdobbentek-azon-hogy-amagyar-nemzet-szerint-a-szakszervezetek-globalista-torekveseket-szolgalnakki/?fbclid=IwAR1mMZUrk4GPWM2PcQxdBOjBGj2wTgoy4ypIZZod_NCYgwb9TV
S95Ecu77U
Még április 6-án jelent meg a kormánypárt által újraélesztett Magyar
Nemzetben egy publicisztika, amely kikelt az utóbbi időben egyre aktívabb
szakszervezetekkel szemben. A cikkben a témáról az a „titkosszolgálati
szakértőként” bemutatott Földi László nyilatkozik, aki egyébként havi 700 ezer
bruttóért ad „migránsügyi tanácsokat” a fővárosnak.
Sztrájk után spórlás - a pluszpénzből osztana kevesebbet az autógyár

https://nepszava.hu/3033664_sztrajk-utan-sporlas-a-pluszpenzbol-osztanakevesebbet-az-autogyar
A sztrájk előtti, alacsonyabb bérrel számolná az Audi az idei prémiumokat.
Tavaly a vállalatok csaknem 290 ezer munkaórát vesztettek a dolgozói leállások
miatt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Bérből és fizetésből él a családja? Ennek a hírnek nem fog örülni

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/csalad-adozas-szja-ado-berfizetes.682306.html?fbclid=IwAR3mBmz6TKNMFSI2xTw2X91LWcsXMhL0254Yt
UXJAdt7b7JfExmvtCqbvQU
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Már közhelyszámba megy az a megállapítás, miszerint magas a magyar bérekre
rakódó adó- és járulékteher, kivéve, ha gyerekesekről van szó. A Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) friss tanulmánya szerint még
kétgyerekes modellel számítva is az átlagnál magasabb a bérekre rakódó
közteher aránya, és a magyar fizetések nem is érnek túl sokat.
Már egy magánlevéllel is fegyelmit kockáztathat a dolgozó

https://nepszava.hu/3033526_mar-egy-maganlevellel-is-fegyelmitkockaztathat-a-dolgozo
A munkavállalók eddigi lehetőségeit korlátozó rendelkezések is életbe lépnek
pénteken. A személyes adatok védelme címén 85 törvényt módosított az
Országgyűlés.
Így vonzanák a multik a munkaerőt: nem csak a pénzzel csábítanak

https://www.penzcentrum.hu/karrier/igy-vonzanak-a-multik-a-munkaerotnem-csak-a-penzzelcsabitanak.1077321.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=pen
zcentrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
A folyamatos tanulás erősítése, a pénzbeli és nem pénzbeli ösztönző elemek
továbbfejlesztése, a HR-t támogató digitális technológiák alkalmazása, a
vállalaton belüli mobilitás fokozása - többek között ezekre a területekre
fordítanak kiemelt figyelmet a cégek a Deloitte felmérése szerint. A "Globális
Humán Erőforrás Trendek 2019" jelentésből kiderül az is, hogy milyen hatással
van az üzleti teljesítményre a társadalmi vállalatok (social enterprise)
megjelenése a munkaerőpiacon, és milyen változásokat eredményez a
technológia szervezeti működésbe történő integrálódása.
Hiába van a nyugati megyékben munkaerőhiány, Szabolcsban nő a munkanélküliség

https://index.hu/gazdasag/2019/04/25/hiaba_van_a_nyugati_megyekben_mu
nkaerohiany_szabolcsban_no_a_munkanelkuliseg/
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Míg egyes megyékben szinte megvalósult a kormányzati cél, a teljes
foglalkoztatottság, addig máshol még tombol és növekszik a munkanélküliség,
írja az Mfor.
Emmi-államtitkár: nemzeti erőforrás az egészség

http://www.atv.hu/belfold/20190424-emmi-allamtitkar-nemzeti-eroforras-azegeszseg/hirkereso
Örömteli, hogy a magyar alaptörvény kimondja: minden munkavállalónak joga
van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó
munkafeltételekhez, mindhárom tényező fontos - hangoztatta Horváth Ildikó,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára
szerdán Budapesten, a Foglalkozás-egészségügyi Ápolók Európai Szövetsége
(FOHNEU) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara háromnapos
nemzetközi szakmai konferenciájának megnyitóján.
Munkahelyi pszichoterror

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwKWbiUeZGfJq2jZE0UdlIF1jstMEHtzKDT0iIKZtBzgTbQ/viewform
Ön egy tudományos kutatásban vesz részt, amelynek vezetője Dr. BudaváriTakács Ildikó, a SZIE GTK munkatársa.
A vizsgálat alkalmával egy kérdőív 20-25 percet igénylő kitöltésére kérjük fel.
A kutatás során a munkahelyi pszichoterror (mobbing) jelenségét vizsgáljuk.
Lányok, menjetek turbinát építeni!

https://index.hu/techtud/2019/04/24/lanyok_menjetek_turbinat_epiteni/
A Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület idén 8. alkalommal szervezi meg
az ország legnagyobb pályaorientációs eseményét, a Lányok Napját. Április 30-

án, kedden 20 városban, 70 vállalat és intézmény várja a fiatal nőket, hogy
megmutathassák, miért érdemes hozzájuk menni dolgozni.
Ki kérheti sok évnyi bennmaradt szabadságának kiadását, kifizetését?

https://adozona.hu/munkajog/Ki_kaphatja_meg_28_evre_visszamenoleg_a_ki
__QZWERJ#rss
Az abai polgármester 28 évre visszamenőleg kéri kifizetni a ki nem vett
szabadságát a 24.hu-n nemrég megjelent cikk szerint. Vajon van erre lehetőség
ilyen hosszú időre visszamenőleg? Miért speciális a polgármester esete a
hagyományos munkaviszonyhoz képest? Hogyan rendelkezik hasonló esetről a
15/2017. számú munkaügyi elvi határozat?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Mennyire volt jó ötlet összekötni hazánk jövőjét az autóipar jövőjével?

https://merce.hu/2019/04/20/mennyire-volt-jo-otlet-osszekotni-hazankjovojet-az-autoiparjovojevel/?fbclid=IwAR2auZ_gGIaoRn0Z3FcYO9FudpKMkN88S2ZM2YB6A7QU9
kIa0VLqqV36olM
A magyar gazdasági modell jelentős részben a német autógyárak hazai
leánycégein alapszik. A kérdés csak az, hogy meddig? Mi az autógyártás jövője,
és hogyan fonódik össze a mi jövőnkkel?
Kijózanító adat: a magyarok harmada 125 ezernél is kevesebből élhet havonta

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/megelhetes-magyarok-szegenysegfizetes.682986.html?fbclid=IwAR2f3nbzEGbYgJ6yw6mWqNToguiUoauprDkwbf8N70HGh7NtRYWPt9Y8Nc
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A magyar társadalom mintegy harmada, hárommillió ember 125 ezer forintnál
kevesebb összegből gazdálkodik havonta, ők képviselik a legalsó társadalmi
réteget - írta az Mfor.hu.
Orbán szerint a kínai vállalatok jobbá teszik a magyar gazdaságot

https://hvg.hu/gazdasag/20190425_orban_viktor_kina_peking_li_ko_csiang_e
gy_ut_kezdemenyezes?s=hk
Pekingben jár a magyar kormányfő, tett pár érdekes kijelentést.
Összeomlik az állami nyugdíjrendszer? Ne izgulj, megvan a megoldás

https://www.portfolio.hu/befektetes/ongondoskodas/osszeomlik-az-allaminyugdijrendszer-ne-izgulj-megvan-a-megoldas.321927.html?fbclid=IwAR0GjlelpJMU0NEm40T4LhdZPGLxhaP3cLKp_6RPhqPPW1kIrLmx8YLsTw
Miközben egyre többen aggódnak az állami nyugdíjrendszerek halála miatt,
melyet az aktív dolgozók csökkenése okozhat, könnyen lehet, hogy hosszú
távon átveszik a járulékfizetők helyét a robotok, e jelenség miatt pedig
nemhogy elmaradhat a rettegett nyugdíj-apokalipszis, de még az is
előfordulhat, hogy csökken a nyugdíjkorhatár és emelkednek a nyugdíjak.
Nagyon hosszú távon pedig még az is lehet, hogy a robotok miatt egyáltalán
nem lesz szükség nyugdíjra, hiszen akár teljes körűen képesek lehetnek egyszer
gondoskodni a gépek idősebb embertársainkról.
Paks2: Miután öt év alatt sem sikerült engedélyeztethető terveket gyártani, most
módosítják azokat

https://nepszava.hu/3033675_paks2-miutan-ot-ev-alatt-sem-sikerultengedelyeztetheto-terveket-gyartani-most-modositjak-azokat
Nyögvenyelősen és óriási késéssel bár, mégis ésszerűbb irányba módosíthatja a
kormány Paks 2 terveit - véli a szocsi Atomexpón elhangzottakról Mártha Imre
egykori MVM-vezér.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Több tanári szervezet is csatlakozott a diákok pénteki tüntetéséhez

http://eduline.hu/nyelvtanulas/20190424_diaktuntetes_2020_kotelezo_nyelvv
izsga_felveteli#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=h
irkereso_2019-04-24
A Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a
Szabad Egyetem, a Hallgatói Szakszervezet, a Szülői Hang közösség, a Független
Diákparlament és az Oktatói Hálózat is csatlakozott a középiskolások és
egyetemisták által szervezett pénteki tüntetéshez.
Donald Trump most sem megy el a fehér házi tudósítók gálavacsorájára, és
megtiltotta a munkatársainak is

https://168ora.hu/kulfold/donald-trump-most-sem-megy-el-a-feher-hazitudositok-galavacsorajara-es-megtiltotta-a-munkatarsainak-is-167130
A Fehér Ház már korábban jelezte, hogy az elnök az idei gálavacsorán sem vesz
részt, és e hét szombatján - amikor a gálavacsorát tartják - egy wisconsini
kampányrendezvényen lesz. Sajtóinformációk szerint azonban ezúttal a
munkatársainak és a kormányzat tagjainak is megtiltotta a részvételt. Több
amerikai lap - meg nem nevezett forrásokra hivatkozó - értesülései szerint Bill
McGinley, a Fehér Ház kabinettitkára kedden közölte is ezt a munkatársakkal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGYEBEK
Notre-Dame: cigiztek a felújításon dolgozó munkások, de nem ez okozta a tüzet

http://faktor.hu/faktor-notre-dame-cigiztek-a-felujitason-dolgozo-munkasokde-nem-ez-okozta-a-tuzet?source=hirkereso
A párizsi Notre-Dame múlt heti tűzvészében leomlott huszártorony körüli
állványzatért felelős vállalkozás szerdán elismerte és sajnálatát fejezte ki
amiatt, hogy a felújításon dolgozó munkások egy része megszegte a dohányzási
tilalmat, de kizárta, hogy a helyszínen talált cigarettacsikkek okozhatták a tüzet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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